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34 niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla – 20 listopada 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj ostatnia niedziela roku liturgicznego, która jest jednocześnie Uroczystością
Chrystusa Króla Wszechświata, dla podkreślenia, że wszystko będzie miało swój koniec
i zwycięstwo w Chrystusie – o ile razem z Nim jesteśmy! Dla podkreślenia naszej
wierności Chrystusowi Królowi, po Mszy św. ponowimy Akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a ci wszyscy, którzy przystąpili także do
Komunii św. mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. Dzisiejszy Różaniec o godz. 8.30 prowadzi(ła) Rada Parafialna, a za tydzień poprowadzi
Wspólnota Domowego Kościoła. Zapraszamy.
3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
 We Wtorek – św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej.
 W Czwartek – świętych męczenników Wietnamskich, Andrzeja i Towarzyszy.
 W Sobotę św. Leonarda
4. Przypominamy, że w każdą sobotę (oprócz I soboty miesiąca) odprawiane jest wieczorne
nabożeństwo do bł. Jana Pawła II, z odmówieniem Różańca, ucałowaniem relikwii i
odczytaniem próśb, które na karteczkach można wrzucać przez cały tydzień do pudełeczka
w przedsionku kościoła. Nadal także przyjmujemy zgłoszenia chętnych do utworzenia
„Bractwa Jana Pawła II”.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Po Mszy św. o godz. 11.00 zostaną
poświęcone opłatki, które będą stopniowo roznoszone po całej parafii. Program
roznoszenia podamy w następną niedzielę.
6. Przypominamy, że żywność Caritas dla najuboższych rozdawana jest w każdą środę przy
furcie klasztornej od godz. 18.30
7. W kościele rozpoczęliśmy wykonywanie barierek na balkonach. Najpierw położona
zostanie metalowa konstrukcja, a przyozdabiana będzie znacznie później, gdyż nie stać
nas od razu na zbyt kosztowną inwestycję. Część konstrukcji została już zamontowana.
8. O. Sebastian zaprasza na kolejne spotkania starszych lektorów w piątki o godz. 18.45,
natomiast w soboty o godz. 18.40 zaprasza chętne osoby do przygotowania pięknej sztuki
teatralnej o św. Franciszku z Asyżu.
9. Zachęcamy was do czytania prasy katolickiej. W kiosku parafialnym są także do nabycia
kartki z życzeniami świątecznymi, Kalendarz misyjny na 2012 r. oraz najnowsza płyta z
kolędami w wykonaniu młodziutkiej Magdaleny Welc (zwyciężczyni programu „Mam
Talent”).
10. Dziękujemy wam wszystkim za dzisiejszą obecność i wspólną modlitwę, oraz życzymy na
cały tydzień obfitości łask od Chrystusa Króla.

